Ordensregler og forventninger
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring (§9A-2 i
Opplæringsloven).
For oss er det viktig at elevenes mange gode handlinger/aktiviteter blir sett og følges opp med positiv
tilbakemelding (”Catch Them Being Good”).

Våre forventninger:






Vi vil ha en skole som er fri for mobbing!
Vi vil ha en skole som er fri for banning og bruk av stygge ord.
Vi vil ha en skole som er fri for slåssing, enten det er tøys eller alvor.
Vi vil ha en skole som er fri for hærverk og ødelegging av inventar.
Vi vil ha en skole som er fri for forstyrrende oppførsel.

Konsekvenser/oppfølging ved brudd på reglene:














Eleven skal forklare seg. Situasjonen avgjør hvem som skal være med på en slik samtale. .
Ved gjentatte brudd på trivsels- og ordensreglene involveres ledelsen, hjemmet kontaktes.
I mobbesaker involveres ledelsen. Zero-planen brukes.
Gjenstander som forstyrrer undervisning/aktiviteter tas vare på av voksen til dagens slutt. Ved
gjentatte brudd blir gjenstanden beslaglagt og må hentes av foresatte.
Elever kan overføres til annet tilsyn og aktivitet resten av timen/dagen. Ledelsen involveres,
hjemmet kontaktes.
Elever som ikke følger skolens regler på utflukter, forestillinger og lignende kan få et annet
opplegg på skolen ved neste arrangement. Hjemmet kontaktes på forhånd.
Elever som utøver hærverk kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader. Ledelsen
involveres. Det kan også medføre erstatningskrav overfor foresatte (jfr.
skadererstatningsloven §1-1 og 1-2).
Elever kan overføres til annen gruppe/klasse. Foreldre/foresatte informeres.
Ved graverende voldsbruk eller provoserende atferd kan elever utvises fra skolen for resten av
dagen. Rektor fatter vedtak etter å ha rådført seg med elevens lærere. Foreldre til elever på
klassetrinnene 1-7 skal varsles før bortvisning for resten av dagen blir satt i verk (jfr.
Opplærings-loven §§ 2-9 og 2-10).
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev flyttes til en annen skole (jfr.
Opplæringsloven §8-1).

Ordensregler – Skeie skole
Som elev på Skeie skole…





vet jeg at det er de voksne som bestemmer.
viser jeg respekt i ord og handlinger overfor voksne og elever.
gir jeg beskjed til en voksen dersom jeg ser noe galt som skjer.
følger jeg STOPP-regelen.

 har jeg ansvar for å møte opp til riktig tid/avtalt tid.
 forlater jeg skoleområdet kun etter avtale med en voksen.
 vet jeg at områdene for sykkelparkering og bilparkering ikke er lekeområde.
 er jeg klar over at lekeslåssing og pinnelek ikke er tillatt.
 vet jeg at ballspill er tillatt på bestemte områder.
 er jeg klar over at snøballkasting kun er tillatt på oppmerkede blinker
(gymbygget).
 har jeg med det utstyret jeg trenger.
 har jeg ansvar for at mobiltelefon ligger avslått i sekken i skoletida, hvis ikke
det er inngått avtale om noe annet. Elektroniske spill skal ikke tas med på
skolen.
 vet jeg at snop og tyggegummi ikke er tillatt.
 tar jeg vare på skolen min.

